
ThinkIdee 2010 Wedstrijdreglement 
 
1. Inleiding 
 
KlasCement en Oracle Education Foundation (OEF) nodigen je voor het derde jaar op rij 
uit voor een innovatief idee ten behoeve van de uitwerking van de leer- en webomgeving 
ThinkQuest in het lager onderwijs. In deze aanvraag staat een beschrijving van het innovatieve 
idee, evenals de wijze waarop kan worden bijgedragen en de voorwaarden waaraan je bijdrage 
moet voldoen. 
 
1.1 KlasCement 

 
KlasCement is de Vlaamse educatieve 
portaalsite. We bouwen samen met 
leerkrachten een klassement uit vol 
waardevol lesmateriaal. 
De fundamenten van KlasCement werden 

gelegd in mei 1998. Intussen is de site gegroeid tot het vertrekpunt voor vele leerkrachten uit 
Vlaanderen én Nederland en zijn er verschillende bouwstenen voor het delen van lesmateriaal. 
Het cement wordt gevormd door enthousiaste leerkrachten en studenten. Zij zorgen voor cursussen, 
lesbladen, presentaties, video’s, foto’s, oefeningen, software, sites ... gemaakt door en voor 
leerkrachten (in spe). Zo groeit KlasCement tot een heus bouwwerk met onderwijsnieuws, een 
educatieve databank en een zoekrobot. In het gebouw brengen we alle gebruikers samen via de 
ledenlijst en de persoonlijke profielen. 
Bij de leden is de meerderheid ‘aannemer’, maar er zijn gelukkig ook duizenden aangevers van 
lesinhoud. Leden kunnen via KlasCement hun eigen site met lesmateriaal vullen. Het onderwijsforum 
vormt hun praatbarak. De gedetacheerde leerkrachten en vrijwilligers die het geheel coördineren, 
zijn de architecten van dit initiatief. Zij promoten de site, stimuleren samenwerking, netwerken, 
houden contact met gebruikers en toetsen het geleverde materiaal aan een lastenboek met 
kwaliteitscriteria volgens internationale standaarden. 
Meer info op http://www.klascement.net/info/ 
 
1.2. Oracle Education Foundation 

 
ThinkQuest Projects (TQP) brengt scholen, leraren en leerlingen van overal 
ter wereld met elkaar in contact om samen te werken aan projecten, 
ervaringen te delen en samen kennis op te bouwen. Leraren kunnen het 
werken met projecten eenvoudig opnemen in hun lesprogramma. Zo leren 
leerlingen belangrijke vaardigheden die ze nodig hebben om te 
leven en te werken in de 21e eeuw. Leraren en leerlingen stellen hun eigen 
webpagina's samen en delen zo leerervaringen. Met eenvoudige 

publicatiefuncties kunnen leden heel gemakkelijk content aanmaken en onderling onlinediscussies 
voeren. 
Leerlingen worden aangemoedigd hun ideeën te publiceren en met leeftijdgenoten uit 
andere delen van de wereld te communiceren. Scholen uit verschillende landen ontmoeten 
elkaar online en leerlingen krijgen uit de eerste hand informatie over andere culturen en 
delen van de wereld. 
De toegang tot TQP is beschermd met wachtwoorden en de inhoud wordt gecontroleerd 
door leraren. De site bevat geen reclame, spam en virussen. Oracle biedt scholen in het 
basis- en secundair onderwijs een veilige en GRATIS webomgeving. 
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Leerlingen in de 21ste eeuw moeten leren gebruik te maken van allerlei technologische 
producten. Ook moeten ze leren hun ideeën duidelijk te verwoorden en ontvankelijk te zijn 
voor cultuurverschillen als zij met anderen communiceren. Leerlingen kunnen onder andere 
deze vaardigheden trainen als zij gebruik maken van TQP. 
Meer info op www.thinkquest.org/nl 
 
2. Innovatieve idee 
 

Alle ideeën zijn welkom! Het enige wat telt is dat ze in de klas uitvoerbaar zijn en 
leerlingen belangrijke vaardigheden bijbrengen zoals samenwerken, kritisch 
denken, communicatie, creativiteit en zelfontplooiing. Het idee hoeft niet getest 
of bewezen te worden in een klassensituatie of op de ThinkQuest Projects-
omgeving, maar het spreekt voor zich dat uitgewerkte en uitgevoerde ideeën 
wel overtuigender werken. 

 
3. Wie kan deelnemen? 
 

 Alle leerkrachten (of elk team van leerkrachten) verbonden aan een Vlaamse basisschool 
(inclusief basisschool voor buitengewoon onderwijs) 

 Alle leerkrachten (of elk team van leerkrachten) verbonden aan een Vlaamse school voor 
Buitengewoon Secundair Onderwijs 

 Studenten van de lerarenopleidingen (afstudeerjaar) die leiden tot een lesbevoegdheid 
in het basisonderwijs. 

 Per indiener kunnen maximaal 3 ideeën ingediend worden. 
 
4. Uitsluiting van deelname 
 
Volgende personen en hun familieleden tot de 2de graad kunnen niet deelnemen aan de 
wedstrijd 

 Vaste medewerkers van KlasCement 

 Personeelsleden van Oracle Education Foundation 

 Leden van de jury 
 
5. Hoe deelnemen? 
 
Deelnemende leerkrachten/scholen versturen hun uitgewerkt idee (max 3xA4) via mail binnen de 
afgesproken termijn. Binnen dit document komen de volgende onderwerpen aan bod: 
 Voor leerkrachten:  
  Naam school en naam indiener/verantwoordelijke project 
  Titel 
  Doelgroep 
  Uitgeschreven idee/bijkomende informatie (zie belangrijke noot) 
 Voor studenten: 
  Naam hogeschool, naam begeleider en naam indiener project 
  Titel 
  Doelsgroep 
  Uitgeschreven idee/bijkomende informatie (zie belangrijke noot) 
 
Mailadres: WEDSTRIJD THINKQUEST 

http://www.thinkquest.org/nl
mailto:thinkquest@klascement.net


Belangrijke noot: Het staat de inzender vrij om bijkomende informatie en voorbeelden ook in een 
ander formaat (presentatie, website, ThinkQuest Project website,…) naast de max. 3xA4 aan te 
bieden.  
 
6. Planning 
 
Duur van wedstrijd:  1 februari 2010 tot 30 april 2010. 
tot 30 april 2010 20u00: inzenden van ideeën via WEDSTRIJD THINKQUEST 
Jurering:  vanaf 1 mei 2010 
Uitslag van de wedstrijd:  eind mei 2010 
 
7. De jury 
 
De jury bestaat uit een aantal medewerkers van KlasCement en Oracle Education 
Foundation aangevuld met deskundigen uit de academische wereld en het onderwijsveld. 
De juryleden beslissen in eer en geweten. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep 
mogelijk. De scores van de deelnemers en de winnaars worden niet openbaar gemaakt. Er 
wordt over de beslissingen van de jury niet gecommuniceerd. 
 
Het ingediende idee zal door de jury beoordeeld worden op een vijftal 
criteria: 

 Samenwerken 

 Kritisch denken 

 Communicatie 

 Creativiteit 

 Zelfontplooiing 
 
8. Prijzen 
 

 
 
De laureaten van ThinkIdee  worden dit jaar beloond met een NETBOOK. Op deze manier wordt het 
idee (over)draagbaar, in en buiten het klaslokaal. 
 
3x ACER Aspire One 532 
 
Prijzen kunnen aangepast en gewijzigd worden afhankelijk van het aantal deelnemers. 
 
9. Uitsluitingscriteria 
 

 Commerciële en/of winstgevende bedoelingen 

 Kwetsend voor bepaalde groepen in de samenleving 

 Wervend karakter 
 
10. Tips 
 
KlasCement kan je helpen bij het aanvragen van een schoolaccount. Zo kan je erg snel met je 
leerlingen aan de slag om je idee uit te werken. Vraag meer info via INFO THINKQUEST 
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11. Meer uitleg 
 
Wens je meer uitleg of heb je nog vragen: mail naar INFO THINKQUEST 
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